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PLI OL 850 ESPERANTAJ LETEROJ KAJ POST- 
KARTOJ PETANTAJ PROSPEKTOJN PRI LA EKS
POZICIO ESTAS RICEVITAJ DE LA AGANTA KOMI
TATO.

ĝi ankaŭ ricevis ĉirkaŭ ioo ĵurnalojn, 
KIUJ PAROLIS PRI LA EKSPOZICIO PERE DE ES
PERANTO.



BRAZILA ESPERANTISTO

BRAZILA LIGO ESPERANTISTA
(Liga Esperantista Brasileira)

B. L. ]
{Reconhecida de Utilidade Publica por 

Decreto n. 4356, de 26 de Outubro de 
1921)

Unuiĝo Kreas Forton

ESTATUTOS

Art. Io — A BRAZILA LIGO ESPERANTISTA 
(B. L. E.), fundada em 21 de Julho de 1907, 
com séde na cidade do Rio de Janeiro, teni por 
fi tti *
X 1 LLA •

a) Dirigir a propaganda gerai do Esperanto no 
Brasil;

b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro por 
meio do Esperanto ;

c) Çolligar e auxiliar os grupos esperantistas ;
d) Organizar regulamentos para exames de Es

peranto e dar os respectivos diplomas ;
e) Promover a creação de cursos superiores e por 

correspondencia ;
f) Representar a opinião dos esperantistas brasi

leiros que lhe forem filiados :
g) Superintender a organização de congressos 

brasileiros de Esperanto ;
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO. 

Art. 2o

i Io
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l 6° — 
Art. 3°

A «Brazila Ligo Esperantista» consiste de:
a) Socios fundadores ;
b) Socios isolados ;
c) Socios bemfeitores ;
d) Socios honorarios ;
e) Grupos filiados (sociedades, associações, clubs, 

etc.)
— São socios fundadores todos os que se acha

vam quites em 13 de Dezembro de 1913.
— São socios isolados todos os que pagam uma 

contribuição annual de 5$000.
— E’ socio bemfeitor toda a pessôa que fizer 

á B. L. E. uma doação de, pelo menos, 
200S000.

— E’ socio honorario toda a pessôa que prestar 
grandes serviços á B. L. E. Este titulo será 
dado por um congresso brasileiro de Esperanto .

— São grupos filiados todos os que, acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de, 
pelo menos, 15$000, correspondente a seis so
cios, a razão de 2$500 cada um.

Os pagamentos são feitos adiantadamente.
— A «Brazila Ligo Esperantista» não inter

vém nas questões que dizem respeito á vida 
interna dos grupos filiados, que podem livre
mente agir, segundo os seus estatutos 

Os socios tém direito a:
••

Art. 4o
a) Receber gratuitamente o «Brazila Esperan

tisto», orgam offlcial da B* L. E.
b) Gosar de abatimento nos livros ou outras pu

blicações feitas nela B. L. E.
- Os grupos filiados podem, gratuitamente, 
publicar no orgam official informações sobre o 
movimento esperantista local.

Art. 5o — A «Brazila Ligo Esperantista» reunir-se-á%
em sessões ordinariaS de trez em trez mezes,

1°

nas quaes tomarão parte os membros da direc
toria, os socios isolados e os delegados dos gru
pos filiados.

2 1* — Os membros da directoria e os socios isolados 
têm direito a um voto cada um.

2 2o — Os delegados de grupo filiado têm direito 
a tantos votos quantas vezes a contribuição 
total do grupo contiver a quota annual de 
um socio isolado. Esses votos poderão ser 
accumulados por um delegado ou repartidos por 
dois ou mais.

Art. 6o — A «Brazila Ligo Esperantista» será diri
gida por uma directoria composta de um pre
sidente, um vice-presidente, um secretario geral, 
dois secretários e um thesoureiro.

2 unico — A directoria será eleita durante os Con
gressos Brasileiros de Esperanto, ou em assem
bléa geral se houver um intervallo superior a 
doiŝ annos entre dois Congressos.

í
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Aliĝo «
Taraboi

l

Honora prez - 
Prezidanto — 
Vicprezidanto 
Ĝenerala sek 
z* selç - 
2* sek 
Kasisto

- D-ro Everardo Backheuser. 
Ing. A. Couto Fernandes* 
— D-ro Venancio da Silva.
- Ing. H. Motta Mendes.

S-ro Odilio Pinto.
F-ino Yrany Baggi de Araujo.
- S-ro E. Felix Tribouillet.

GRUPOJ ALÜ1NTAJ AL «B. L. E.»

1. BRAZILA KLUBO «ESPERANTO». (1906) Si
dejo • Praça 15 de Novembro, ioi, Rio deJaneiro,

2. ESPERANTO - KLUBO DE ARACAJU’.(1907). 
Sidejo. Aracoj ii, Sergipe.

3. VIRINA. KLUBO. (1912) Sidejo: Rua General 
Severiano. 170, Rio de Janeiro,

4. GRUPO ESPERANTISTA «COUTO FERNAN
DES». (1914). Sidejo: Rua Collares Moreira, 116' 
S. Luiz. Maranhão,

5. NOVA SAMIDEANARO (1919).^«« Tristão Gon
çalves, 246. Fortaleza. Ceará.

6. ESPERANTISTA RONDETO «VERDA STE
LO» (1919). São Bonifacio. Correio de Thereso- 
polis. S, Catharina.

7. VERDA STELARO. (1920). Rua Paysandú, 78I. 
Pelotas. Rio Grande Sul.

8. ESPERANTISTA GRUPO «ENERGIO».(1921). 
Instituto Historico e Geographica, Belém, Para'.

9 LABORISTA ESPERANTISTA GRUPO. (1921). 
Senador Pompeu, 160. Rio de Janeiro,

10. ESPERANTA SOCIETO DE BAHIA (1922) Cal
çada do Bomfim, 122. S. Salvador. Bahia.

Tarifo por anoncoj
1

112
Paĝo........................ 40 Fr.
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114 » ........................ 13 » 8$000
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SUBVENCIO AL ESPERANTO
1 La BRAZILA PARLAMENTO VOĈ
DONIS SUBVENCION DE 1.500 MILREJ
SOJ (Ĉ. 1.000 FRANKOJ SVISAJ) AL BRA
ZILA LIGO ESPERANTISTA, JAM RE-
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Deviga enkonduko de Esperanto

Per dekreto ip 475, de 3 de Junio lastay la 
Albana Registaro decidis la devigan enkondukon 
de la internacia helpa lingvo Esperanto en 
duagradaj, superaj kaj komercaj lernejoj.

kiel nedeviga, la instruado de Esperanto al la 
geknaboj, kiel la lingvo destinita por helpi 
la internaciajn interrilatojn ;

b} — estu enkondukata ankaŭ en la pro
gramoj de la brazilaj duagradaj lernejoj la 
deviga instruado de tiu helpa lingvo ;

c) — estu enkondukata ankaŭ en la lerna
daj programoj de la metiaj, teknikaj kaj scien
caj lernejoj de la tuta Brazila Respubliko la 
devigo de ekzameno de Esperanto antaŭ la livero 
de iu ajn diplomo aŭ atesto de kursfino ;

estu de ĉiuj instruejoj—metia, tek- 
funkciantaj en Bra-

A • •
CIUJ

A Albania deu o exemplo

Per deci eto n? 475 de 3 de Junlio ultimo, 0 
& vemo da Albania estabeleceu 0 ensino obligatorio 
da lingua internacional auxiliar Esperanto em to' 
das as escolas secundarias, superiores e commerci* 
des.

<0 
nika, scienca, kaj arta 
zi lio, farataj la plej seriozaj kaj decidaj klo
podoj celantaj la antaŭeniran disvastigon de 
la utiligo de Esperanto alprenante ĝin sam
tempe kun la#4f*4 lingvo kaj aliaj ajn fremdaj 
— en la bultenoj, katalogoj, mapoj, tabeloj, 
statistikoj, surskriboj, diplomoj, k. t. p.

> 
KLUBO DE INĜENIEROJ KAJ 

ESPERANTO

La Direktanta Konsilantaro de la Klubo 
decidis

5000
5000
5000
5000
5000

de Ingenieroj, en sia lasta kunveno, 
Inuanime aprobi la jenan proponon, prezen
titan de d-ro Aarâo Reis :
l «La Direktanta Konsilantaro de la «Klubo 
de Ingenieroj» esprimas la deziron, ke : 
l d) — esi 
de la brazilaj

estu enkondukata, en la programoj 
J unuagradaj lernejoj, almenaŭ

La Direktanta Konsilantaro de la «Klubo 
de Inĝenieroj» decidas :
• '7)

nomataj de la Prezidanto el la klubanoj — 
por komenci kaj daŭrigi diligente kaj zorge, 
la konvenan ellaboron kaj preparon de teknika 
vortaro pri inĝenierado en Esperanto;

b) — rezervi, en ĉiuj numeroj de sia Revuo 
kelkajn paĝojn por informoj celantaj la dis
vastigon de tiu utila helplingvo. »

La Klubo publikigis kaj disdonis al ĉiuj 
siaj membroj la paroladojn pri Esperanto 
faritajn de d-roj Aarâo Reis kaj A. Carlos de 
Arruda Beltrão.

komisii al komitato de 5 membroj

II
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O Club de Engenharia e o 
Esperanto

*

Tendo a Brazila Ligo Esperantista levado 
ao conhecimento do Club de Engenharia o texto 
de uma moção, appròvada pela Sociedade dos 
Engenheiros das Obras Municipaes e pela Asso
ciação Geral dos Engenheiros de obras particulares 
e do Estado, ambas de Paris, referente á adopção 
do Esperanto como linguagem internacional auxi
liar para todos os povos, foi designado o dr. Aarão 
lieis para estudar o assumpto, o qual, apresentou 
um esplendido parecer e submetteu á consideração 
do Conselho uma proposta que foi unanimemente 
appròvada na sua ultima reunião.

Defendendo a proposta o Engenheiro Antonio 
Carlos de Arruda Beltrão fez uma bellissima con

ferencia .
Os trabalhos dos dois citados engenheiros fo

ram publicados pelo Club de Engenharia e distri
buídos a todos os seus socios.

Eis a proposta appròvada :
< O Conselho Director do Club de Engenha

ria faz os mais sinceros votos por que; a) 
incluído, nos programmas das escolas primaria- 
brasileiras, pelo menos a titulo facultativo, o ensino 
às creanças, de ambos os sexos, do Esperanto, 
como a lingua destinada a auxiliar as intercom- 
municações \inter nacionaes; bj seja inci uido,
também, nos programmas das escolas secundarias 
brasileiras o ensino obrigatorio dessa lingua auxi
liar; c) jĉ/ai incluída, ainda nos programmas do 
ensino das escolas profissionaes, technicas e sci
entificas de toda a Republica Brasileira, a obri
gatoriedade do exame prévio de esperanto antes 
da expedição de qualquer diploma, ou certificado 
de conclusão de curso; d) sejam, por todos os 
estabelecimentos e associações de instrucção — 
profissional, technica, scientifica e artistica — 
funccionando no Brasil, envidados os mais serios e 
decisivos esforços no sentido de desenvolvimento 
progressivo da utilisação do esperanto, adoptan' 
do-o simultaneamente com a lingna nacional e 
quaesquer outras estrangeiras — nos boletins, nos 
catalagos, nos mappas, nas tabellas, nas estatís
ticas, nos rótulos e etiquetas, nos diplomas, etc.

O Conselho Director do Club de Engenhai ia 
delibera : a) incumbir uma commissão de g 
membros—designados pelo Presidente dentre os 
socios do Club—de iniciar e proseguir, activa e 
zelosamente, na conveniente organisação èpreparo 
dum vocabulario technico de engenharia em espe' 
ranto : b) reservar, em todos os fascículos da sua 
Revista, algumas paginas para informações ten
dentes a diffusão dessaprestimosa lingua auxiliar.

Brazila Nacia Ekspozicio
En svisa ĵurnalo aperis lastatempe noto 

pri la Brazila Nacia Ekspozicio. Je la fino 
staris tiu frazo : « La ekspozicio eldonis bele 
ilustritan prospekton ankaŭ en la internacia 
helpa lingvo Esperanto ; kiu deziras ĝin ricevi 
senpage, kune kun mallonga resumo german
lingva, skribu al la sekretariejo de la Svisa 
Asocio por Komerca Lingvo en Zurich... »

Alvenis pli ol 30 demandoj. La asocia 
sekretario sendis al tiuj personoj la Esperan
tan prospekton, pruvante al ili per tio la gra
vecon de nia movado. Kaj al la Brazila Nacia 
Ekspozicio li sendis la demandojn (en origi
nalo) por atesti la efektivan valoron de «re
klamo per Esperanto»’

Se oni trovas, ke tiu maniero estas imi
tinda, oni agu.. .

lJiunvet 
Ukcept 
lanto d 
"letero 
brazila 
de la S 
•£is s-r< 
de Jati 
| S- 
fc.L. 1

(El Esperanto Triumfonta}.

Esperanto en la Polico

En nia lasta numero ni diris ke, laŭ per. 
meso de d-ro Geminiano da Franca, policestro, 
malfermiĝis en la Centra Policejo, kun la 

A 

ĉeesto de s-ro Kapitano Arthur Soares, Gene
rala Inspektoro de la Civila Polico, praktikan 
kurson de Esperanto por prepari policanojn 
por helpi la fremdajn vizitantojn al la Inter
nacia Ekspozicio.

Tiu ĉi kurso, direktata de d-ro Nuno 
Baena, bone sukcesis. De la malfermo de la 
Ekspozicio oni vidas sur la plej homplenaj 
lokoj de la Avenuo Rio Branco policano José 
Agostinho de Macedo kunportante sur sia 
maldekstra brako blankan rubandon kun ver
da stelo kaj la vortoj «Esperanto» kaj «Inter
pretisto» .

Bona propagando !

Internacia Ekspozicio Memoriga de la

kajn v 
tletero 
ĉeesta 
aplaiu

specia 
ra, u 
ado t 
ancic 
n pot 

ja ciai
Unua Centjaro

de la Sendependeco de Brazilio

RIO DE JANEIRO

(De 7 Septembro 1922 ĝis 31 Marto 1923)
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La prezidanto sin gratulis kun la brazila 
esperantistaro pro la ĉeesto de reprezentanto 
de la popolo de Rio de Janeiro, s-ro Felisdoro 
Gaia, kiu dankis kaj promesis transdoni al 
siaj kolegoj sian agrablan impreson pri sia 
vizito al la sidejo de Brazila Ligo Esperantista 

Banto de Santiago de Ĉilio, portanto de saluta haj helpi la enkondukon de Esperanto en 
letero de «Ĉilia Junularo Esperantista» al la 

^brazila esperantistaro pro la Unua Centjaro 
de la Sendependeco de Brazilio. Lin akompa- 
nis s-ro Felisdoro Gaia, urbkonsilanto de Rio

■e Janeiro.■

BRAZILIO

En la 16“ de Septembro okazis speciala 
<unveno de Brazila Ligo Esperantista por 
ikcepti s-ron Nicasio Retamales, urbkonsi-

S-ro A. Couto Fernandes, prezidanto de 
. L. E., malfermante la kunsidon diris kel-

la publikaj lernejoj.
Fine la prezidanto salutis la japanan 

esperantiston s-ro T. Joŝikaŭa, reprezentando 
de Japana Esperanta Komerca Korporacio, 
ĵus alveninta el Jokohama, kiu dankis, kaj 
fermis la kunsidon.

Deklamis proeziojn f- inoj Maria Luiza
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I Ĉeestantaro okaze de. la viziti) de s-ro N. Retamales
B<ajn vortojn pri la okazaĵo kaj legis la salu
tleteron de la ĉiliaj esperantistoj, kiun la 
ĉeestantaro aŭdis starante kaj entuziasme 
aplaŭdis.

La prezidanto diris ke li ankaŭ ricevis 
specialan saluton de s-ro Luiz Sepulveda Cua
dra, unu el la pioniroj de la esperantista mo
vado en Ĉilio, kaj donis la parolon al d-ro Ve
nancio da Silva, kiu faris belegan paroladon 
pn portugala lingvo akcentante entuziasme pri 
fa ĉiama amikeco inter Ĉilio kaj Brazilio kaj 
la simileco de la ĉilia kaj esperanta stan
dardoj .

Poste s-ro Couto Fernandes legis la dankan 
leteron sendotan de Brazila Ligo Esperantista 
kaj ĝin transdonis al s-ro N .Retamales kun la 
peto ke li ĝin alportu al la Ĉilia Junularo Es
perantista.

S-ro Retamales kortuŝite dankis la laŭ
dajn vortojn al sia lando kaj diris ke li tut- 
plesure akceptas la taskon al li komisiitan.

Bocayuva kaj Ruth Mascarenhas.
Al la ĉeestantoj oni regalis per taso da 

teo kun biskvitoj.
.Aperigis fotografaĵojn pri tiu festo la re

vuoj «Para Todos» kaj «Fon-Fon».

XIV Congresso Universal de 
Esperanto

Realisou-se eni Helsingfors, de 8 a 16 de 
Agosto, o XIV Congresso Universal de Espe
ranto.

Colloca.do sob o alto patrocinio do Presi
dente da Republica, auxiliado pelo governo, 
que lhe concedeu a subvenção de 50.000 mar
cos (cerca de 10.000 francos), o Congresso 
contava eo
Sr. Cajander, presidente do Conselho, Sr. 
Vuoljaki, presidente da Dieta, quasi todo o 
corpo diplomatico, membros das Universidades 
e o presidente da Feira da Finlandia,
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Havia congressistas de toda a parte do 
mundo, mais de 1.000, contando-se entre elles 
a viuva do Dr. Zamenhof. Depois de diversas 
cerimônias religiosas, celebradas pela manhã, 
abriu-se o Congresso a 9 de Agosto, na grande 
sala do Theatro Nacional. O discurso de aber
tura, em nome do Governo, foi feito pelo Sr. 
Loimarantu, Ministro da Instrucção Publica, 
o qual o terminou com algumas palavras em 
esperanto.

Foi eleito presidente o Sr. C. Frenckell, 
consul da Finlandia em Dresden. Dr. Setala, 
ex-ministro da Instrucção Publica e presidente 
de honra do Congresso, exprimiu em um dis
curso cheio de argumentos, toda a fé que tem, 
como linguista, no futuro do Esperanto. Os 
outros presidentes de honra foram o general 
Sebert e Ramstedt, encarregado dos Negocios 
da Finlandia no Japão.

ção Geral das estradas de ferro russas, d 
Municipalidade de Milão e das feiras de Heli 
singfors, Francfort, Leipzig e Praga. Etr j 
nome dos esperantistas francezes, fallou M. j 
Vamoerts, professor da Faculdade de Medi- > 
cina de Lille. Dr. Privat, professor de ingle; 
na Universidade de Genebra, incumbiu-se dt j 
refutar certos argumentos dos adversários dc ] 
Esperanto, sob o ponto de vista nacional t 
descreveu em termos eloquentes o periode 
francez do Esperanto, de 1905 a 1914, no qual 
collabcraram os saudosos professores Méray, 
C. Bourlet e o reitor Boirac.

Nos dias que se seguiram, houve no Con
gresso tres sessões de trabalho nas quaes se 
discutiu a questão da organização geral ; rea- 
lizaram-se, no mesmo tempo, grande numero 
de reuniões dos especialistas : catholicos, li
vres pensadores, sportivos, médicos, sabios,

BRAZILIOĈILIO

S-rjo Nicasio Retamales kaj Felisdoro Gaiay urbkonsilantoj; estraranoj de Brazila Ligo Esperantista 
kaj tri eksterlandaj esperantistoj

K o Congresso delegados officiaes 
do Bureau Internacional do Trabalho, da Cruz 
Vermelha Internacional, da União das Asso
ciações Internacionaes, dos Ministros da Ins
trucção Publica da Bulgaria, Tcheco-Slovaquia, 
Esthonia, Lithuania, Hespanha, Paizes Baixos, 
do Ministerio do Interior da Allemanha, dos 
Governos da Albania e do Uruguay, da Direc- 

pacifistas, protestantes, socialistas, etc.
Unia das mais importantes reuniões foi a 

dos representantes das Feiras, convocada por 
iniciativa do Comitê da Feira da Finlandia. 
Estiveram representadas officialmente as feiras 
de Praga, Reichenberg, Padua, Valença, Bar
celona, Zagreb, Stokholm, Francfort e Leip
zig, apresentando o delegado da feira de Rei-
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chenberg um interessante projecto sobre a col
laboração das feiras.

Por occasião do Congresso, o governo 
nada olvidou para lhe testemunhar sua sy 
pathia. Além de Ilie dar o seu alto patrocinio,
o governo pôz á disposição do Congresso, di
versos edificios publicos e automóveis do Mi
nisterio da Defeza ; finalmente, o presidente 
da Republica, acompanhado do presidente do 
Conselho e dos ministros do Exterior e da Ins
trucção Publica, recebeu em audiencia especial 
os delegados nacionaes, aos quaes dirigiu pa
lavras de animação.

A 16 de Agosto realizou-se a sessão de 
encerramento, devendo o proximo Congresso 
reunir-se em Nuremberg, em 1923.

NEKROLOGO

u

INTERNACIA KATOLIKA UNUIĜO 
ESPERANTISTA

Sidejo : Prius Hendrikstraat 30 e

Eindhoven (Nederlando)

t
9

Generalo Manoel Partilho Bentes
La kruela Morto forrabis al ni malnovan 

kaj fervoran samideanon.
En la 4a de Julio mortis s-ro Generalo - 

Manoel Portilho Bentes, konsilanto de Brazi
la Klubo «Esperanto». Antaŭe li okupis la 
oficojn de vicprezidanto kaj prezidanto de tiu 
malnova kaj nelacigebla klubo.

Kiel militisto,li kontentige plenumis mul
tajn oficojn.Li estis ankaŭ civila inĝeniero kaj 
ano de la grava Klubo de Inĝenieroj.

a1 lia familio niajn sincerajn kondolen-

l • r
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La «Internacia Katolika Unuiĝo Espe
rantista» okazigis 19 ĝis 23 Aŭg. en Nijme- 
gen (Nederlando) sian sepan kongreson, kiu 
bone sukcesis. Post pritraktado kaj oficiala 
akcepto de la diversaj regularoj de I. K. U. 
E., oni elektis la Ĉefestraron : Prezidanto 
P-ro Meŝtan (Wien), Vicprez. F-ino Larroche 
(Paris), Sekretario S-ro P. Schendeler (Eind- 
hoven, Nederlando), Vicsekr. S-ro Hookham 
(London).

El la diversaj kongresaj decidoj precipe 
estas citinda la elekto de speciala komisiono 
por teknika katolika vortaro, kiu kunlaboros 
kun la sekcio por la teknikaj kaj sciencaj vor
taroj. Plue oni komencis la tradukon de la 
Nova Testamento kaj de la ĉefaj katolikaj 
preĝoj.

Dum la kongreso okazis ekskurso al la 
«Sankta Lando-Fondaĵo apud Nijmegen, kies 
belegaj orientlandaj vidindaĵoj treege intere
sis la kongresanojn, kaj kie la facila uzado de 
nia mondlingvo faris grandan impreson al la 
multaj kunvizitantoj.

9

P. A. Schendeler

Generala Sekretario de I. K. U. E.
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(Ĉe la fino de strato Gonçalves Dias)

RIO DE JANEIRO
• •

BRAZILIO



6 brazila esperantisto

Lulkanto
\ • ■

B. W, Reich, New York.>1

Dormu, dormu, kara filo, 
Vija estasla sunbrilo 
De la patro kaj patrino, 
Kiuj amas vin sen fino.

Vizaĝeto via bela 
Ja similas al anĝela, 
Kaj gesteto ĉiu via 
Estas ĉiam tre gracia.

Tuj kelkaj el la plej diligentaj kuras 
serĉi akvon, kiun ili alportas al li en grandaj 
arbaj folioj.

Tio estis malkaŝo... La junulo, miregi- 
gate, sin turnas al unu el la viroj, kiu ŝajnas 
esti la estro, kaj demandas al li esperante : 
«Cu tie ĉi oni parolas Esperanton ?» « Jes 1 » 
fiera kaj serioze la viro respondas : « Ĉi tie 
oni parolas Esperanton.»

ili sin komprenis, reci-Kaj tiamaniere 
proke, perfekte.

La rideto via ĉarma 
Igas nian koron varma, 
Kaj plej granda nia ĝojo 
Estas sur la vivovojo.

(Premiita en
Finnlando»^

Verkis I. A. Santos 
konkurso de «Esperanta

A
La malfelica flutludisto

ĉarma 
aŭdis ĉ

M:
Ki 

tagon 1 
(sian pt 
aman 1« 
enuiĝis

“1 
kaj ĉiu 
'portu s

K; 
kiu ser 
ton. T 
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Ki 
mizeru 
tuj pos

La okuloj viaj brilaj, 
Al la steloj tre similaj, 
Mensan lumon elradias 
Kaj ĉielon harmonias.

{Al la klera samideano d-ro Couto Fernandes)

(El Esperanto Triumfonta).

ANEKDOTO

Juna brazilo decidis sekvi la komercan 
oficon, kaj, por tiu celo, krom sia propra lin
gvo, la portugala, li scias la francan, la his
panan kaj la anglan lingvon. Estas notinde, 
ke li ankaŭ scias Esperanton, kiun li estis 
studinta, per si mem, pro scivolemo.

En vojaĝo tra la Pacifika Oceano, dum 
uragano, la ŝipo, kiu lin transportas al Angla 
Hindujo, pereas.

Nia heroo estas savita de la enlandanoj 
de unu el la multaj insuletoj, kiuj tie trovi
ĝas. Ankoraŭ duonsvenigata, nesciante kie li 
estas, li parolas sian propran lingvon : «7>- 
nho fome e sede ; quero comer e beber. » La ho
moj restas kvietegaj. Venis alli ideo paroli 
francan lingvon, farante esprimajn gestojn : 
* 7'al faim et soif; je veux mauger et boite. » 
Sendube tiuj gestoj signifas por ili aferon tre 
malsaman, ĉar ili tuj eksaltas kaj ekdancas 
groteske. Li decidas paroli hispane : « Tengo 
hambre y sed ; quiero comer y beber. » La dan
cado kaj la saltado daŭrigas pli ekscitegante.

Tiam, malesperata kaj malpacienca, li 
krias stentorvoĉe je angla idiomo : «Zam 
hungry and thirsty ; I want eat and drink. » 
Tableau. La dancantoj haltas subite, kriante 
ĝoje :

« Drinki, trinki; drinki, trinki. »

Kun larmoplenaj okuloj kaj ĝemanta voĉo, 
subbraktenante malnovan fluton — anian re
likvon — haltis ian tagon antaŭ mia pordo 
maljunulo, kies mizera aspekto vidigas, ke li 
estas suferinta en sia multjara vivado terurajn 
dolorojn.

Dum li ĝeme petis almozon, mi aŭdis la 
internan singultadon de lia koro. Kortuŝita 
pro lia mizeraĵo, mi, senvole, ellasis tiun ĉi 
kompatan ekkrion : “Ho ! ve al li !” Vidinte, 
ke tni kompatis lin, la mizerulo demandas, ĉu 
interesas al mi scii pri lia malfeliĉa historio. 
Kapjesante, mi demandis :

— Kiaj doloroj mizerigis vin tial, malju
nulo mia ?

Li eligis sopiron kaj ekparolis :
— Mi estis iain fama kaj feliĉa flutludis

to. Tuj en la infanaĝo, kiam nur oni amas 
kuri tra la verdaj kampoj, disflorfolietigante 
florojn kaj persekutante orflugilajn papiliojn, 
je la senpripenseco de l’ unuaj jaroj, mi el
montris naturan emecon al muzikarto, kaj tio 
fariĝis mirakle...

Ĉiunokte mi ekdormis aŭdante belajn 
muzikojn ludatajn de mia patro. Li estis flu
tisto kaj per sia amata fluto li gajnis por mia 
ekzistado.

Tial ekdorminte, mi havis ĉiam belajn 
sonĝojn. En miaj sonĝoj mi vidis min granda 
flutludisto, tago post tago havigante al mi plej 
entuziasmajn aplaŭdojn.

— Post mallonga silento, kiel por komen
ci alian ĉapitron, la kompatindulo daŭrigis:

Antaŭ mia gepatra domo staris dometo 
loĝata de malriĉa familio. Estis tie etulinetoII

H

II

kiel fli 
gloro c
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11 
sekreta 
veron.

P 
aprobi 
malko 
oni ĝii

P 
mi far 
mi est 
nan kc
da ki 
ĝis mi 
petege 
ĉiam 1 
Dio f; 
diris a 

l K 
de mii 
feliĉa
estas e

K

la do
ue..,



9

BRAZILA ESPERANTISTO

ĉarma kiel floro kaj kies voĉon mi plezure 
aŭdis ĉiutage.. .

Mi neniam forgesos ŝin. ..
Kiel gaja birdeto, ŝi kantadis la tutan 

tagon belan kaj infanan kanteton por dormigi 
sian pupon. Dum tio portis en mian koron 
aman kareson, miaj gepatroj, tute male, jam 
enuiĝis kaj kolere diris :

“Infera infanino tiu, kiu per sia unutona 
kaj ĉiutaga kantaĉo surdigas niti. . . la diablo 

(portu ŝin !”
Kaj tamen tiu infanino estis 

kiu serĉis mian koron, por fari en 
ton. Tio estis sekreto, kiun nur 
komprenis. ..

Kiel por rigardi la pasintan
mizerulo fermis la okulojn. Malferminte ilin 
tuj post, li reparolis :

— Nun miaj sonĝoj estis la plej feliĉaj : 
kiel flutludisto mi atingis la apogeon de la 
gloro dank’ al ŝia amo. . .

Li rigardis la malnovan fluton kaj denove 
parolis:

— Unu tagon mia patro forgese lasis sian 
fluton sur ia meblo, prenebla de miaj manoj. 
Tuje mi ĝin prenis kaj provis ludi. Jen mi
rakle mi plenumis mian deziron kaj aŭdinde 
mi ludis la ĉiutagan kanteton de mia “najtin
galo”. Tio havis duoblan signifon por miaj

Gepatroj, ke mi kaŝis interne de mi la genion 
kaj ankaŭ grandan amon !

.sekreton.
• veron.

najtingalo, 
ĝi sian nes
ili aj okuloj

tempon, la

Enspirinte kaj elspirinte la mizerulo ali
foje ekparolis:

— Je unu nokto, bela plenluna nokto, en 
la loko, kie mi kaj ŝi reciprokis amajn prome
sojn, mi diris al ŝi kuti doloro en la voĉo :

—“Forgesu min ; mi tute ne volas, ke 
falu sur nin la malbeno de Dio”. Dirinte tion, 
sur ŝiajn manojn, kiujn mi larmumis, mi su
rigis kison kaj forkuris.

De tiam ne plu mi aŭdis la voĉon de mia 
“najtingalo”. Kelkajn tagojn poste, trinkinte 
teruran venenon, ŝi mortis. ..

Kaj mi, ŝia mortiginto, koleriĝis kontraŭ 
miaj gepatroj kaj forlasis ilin... La gloron... 
mi forlasis ankaŭ.. . Kaj, kiel kondamno al 
mi mem, mizerigita de la doloro, tni prenis 
sur min mizerajn vestaj >jn, kaj de tiu tempo 
mi trakuras la mondon, petante almozon.”

Kiam la mizerulo finis sian historion, el 
liaj okuloj elfluis du grandaj larmoj. Metinte 
en la poŝon la moneroa, kiun mi donis al li, 
li el sub la brako prenis sian malnovan fluton 
kaj ludis la kanteton de sia “najtingalo”.

Sebastião Albuquerque

Pernambuko, 13an — 8 — 922.

“ La Espero ” ludita de sonorilaro

Ili penetris mian koron kaj malkaŝis mian 
Filo tre obeema, mi konfesis la

Por trarĉi l’arbon el la radiko,ili tuj mal
aprobis mian amon. Sed la amo, kiu trovas 
malkonsenton, estas kiel la arbo, kiu ju pli 
oni ĝin branĉotranĉadas,des pli vivopleniĝas...

Pasis lajaroj. Laŭ miaj infanaj sonĝoj, 
tni fariĝis granda flutludisto. Duoble feliĉa 
mi estis, ĉar mi aŭdis ĉiutage la saman infa
nan kanteton de mia “najtingalo”. Samgran
da kiel mia feliĉo estisla amo, kiu sklavi
gis min al mia “najtingalo”. Malgraŭ miaj 
petegoj al Dio, mia gepatra malkonsento estis 
ĉiam la plei neŝanĝebla : — La malbeno de 

ili

En ET n-o 90 s-o Bra bo opinias, ke ver
ŝajne «La Espero» estis unuafoje ludita de 
sonorilaro dum la lasta belga Kongreso en St. 
Nikolaas. Estas tamen pli malnova fakto : en 
lglO aŭ 1911 la Esp. Grupo de Conde (Nord) 
vizitis la grupon deSt. Amani (Nord), Franc, 
kaj la ludisto de la tiea sonorilaro ludis nian 
himnon laŭ muzikaĵo kunportita de leŭtenanto 
Valentin Mannevy, fervora Esperantisto, kiu 
mortis en 1912 dum batalo en Maroko. Estis 
plezuro aŭdi nian himnon superportitan super 
urbon kaj vilaĝojn per la helaj sonoj.

R. R.

ĉiam la plej neŝanĝebla :
Dio falu sur vin, se vi malobeos nin 
diris al mi, minactone.

Kiel ponardofrapoj, la severaj malaproboj 
de miaj gepatroj iris ĝis la koro de mia mal
feliĉa “najtingalo”. Vi scias kiel mortigaj 
estas en koro de junulino tiaj moralaj vundoj...

Kun tremanta voĉo la mizerulo daŭrigis : 
— Mijam ne povas plu... pa-ro-li... 

la do-lo.ro sen-vo-ĉi-gas.. . min... Sed... 
ue... mi iros... ĝis... la fino • • •

(El Esperanto Triumfonta).

BALDAŬ APEROS:

Grammatica elementar de Esperanto
por A. Couto Fernandes e H.
Motta Mendos.................................. l$500

Esperanta radikaro kun portugala
traduko, por A. Couto Fernandes.. 2$000
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KRONIKO

CEARA’ — Fortaleza. — En la 25? de 
Junio fondigis la «Nordbrazila Esperantista 
Unuiĝo», kiu celas kunigi ĉiujn nordbrazilajn 
esperantistojn kaj pli efike helpi la movadon 
de Brazila Ligo Esperantista.

A

Ĝia Administra Komitato konsistas el : 
s-ro Democrito Rocha — prez., s-ro Eurico 
Pinto — vicprez., s-ro Moacyr Caminha — 
ĝenerala sek., s-ro Clovis Vasconcellos — l.a 
sek., s-ro Leonel Silva—2? sek., f-ino Corsina 
Dock—helpsek., s-ro Raul Memoria— kasisto 
kaj la reprezentantoj de la jenaj societoj ali
ĝintaj : « Nova Samideanaro», el Fortaleza \ 
«Cariry Esperantista Asocio»,el é7nzZ^;«Iguatúa 
Esperantistaro», el Iguatŭ kaj «Mossoró Espe
ranta Klubo», el Mossoró.

La ĵurnaloj «Diario do Ceará», «O Nor
deste» publikigis artikolojn de s-ro Antonio 
Jucá kaj «O Merceeiro» transskribis la artiko
lon de «O Imparcial» pri «Esperanto en la 
Teatro» kaj la Manifeston al la Tutmonda Ins
truistaro. 2.000 ekzemplerojn de tiu ĉi numero 
oni disdonis al la ĉeestantoj de la solenaj kun
sidoj memorigaj de ia Unua Centjaro de la 
Sendependeco de Brazilio kaj al ĉiuj publikaj 
lernejoj.

— Dum kelktaga restado de s-ro Moacyr 
Caminha en Ajfonso Penna fondigis esperanta 
grupo nomata «Klubo Verda Stelo*. Tio oka
zis en la 25a de Septembro. Jen ĝia estraro : 
Prez.—profesorino Anna Weyne, vicprez.— 
f-ino Maria Mattos, sek.—f-ino Elvira Mattos 
kaj kas. — f-ino Hilda Pinho.

— La «Skolta Asocio de Ceará» sciigis al 
«Nova Samideanaro» ke, laŭ konsilo de la 
Unua Skolta Brazila Kongreso, ĝi propagandos 
Esperanton inter siaj anoj kaj baldaŭ malfer
mos en sia sidejo kurson de tiu helpa interna
cia lingvo.

— « Nova Samideanaro > elektis f-inon 
Amelia Castro por ĝin reprezenti ĉe «Nordbra
zila Esperantista Unuiĝo».

lguatú.—Fondiĝis grupo nomata «Iguatúa 
Esperantistaro», kies estraro estas la jena : 
Prez.—profesorino Izabel Linhares kaj sek.— 
s-ro Clodoaldo Barros. Ĝin reprezentas ĉe 
«Nordbrazila Esperantista Unuiĝo» s-ro Joel 
Linhares»

PERNAMBUCO Recife. Dum vizito 
farita al tiu ĉefurbo d-ro Carlos Domingos, kiu 
estis sekretario de la 6“ Brazila Kongreso de 
Esperanto, estas ricevita de komitato de la 
«Pernambuka Esp. Societo», konsistanta el 
s-roj T, Villa Nova, Manoel Oscar de Assis 

kaj Mario Guimarães. Tiuj ĉi eksciis lin ke 
oni intencas revivigi la klubon. Tial baldaŭ 
malfermiĝos kurso kaj okazos parolado de la 
klera kaj malnova esperantisto d-ro Methodio 
Maranhão.

BAHIA—S. Salvador. La kurso funk
cianta en la salono de la societo «Estrella do 
Oriente» (Orienta Stelo) estas nun gvidata de 
s-ro Arsenio Moreira da Silva. Fondiĝis la 
«Esperanta Societo de Bahia», kiu aliĝis al B. 
L.E.

— La ĵurnalo «A Tarde» publikigis tele
gramon pri la XIVa Universala Kongreso de 
Esperanto.

Alagoinhas. <: Correio de Alagoinhas » 
publikigis artikolon pri la Kongreso de Ĝenevo 
kaj transskribis la tutan Manifeston.

E. SANTO — Dum sia vojaĝo
al Rio de Janeiro s-ro Nestor Gomes, ŝtatestro, 
interparolante kun la prezidanto de B. L. E., 
elmontris sian simpation al Esperanto kaj pro
mesis helpis ĝian propagandon. Certe baldaŭ 
ni ricevos de nia bona samideano s-ro Araujo 
Primo tre agrablajn novaĵojn !

«Diario da Tarde» aperigis artikolon pri 
la deziresprimo de Klubo de Inĝenieroj kaj 
pri la speciala numero de «Esperanto Trium
fonta».

PARANA’ — Coritiba. — Bona artikolo 
pri la XIV? Universala Kongreso de Esperanto 
aperis en la ĵurnalo «Gazeta do Povo»,

RIO GRANDE DO SUL — Pelotas. Jen 
estas la nova estraro de «Verda Stelaro» : Prez.
— d-ro Bruno de Mendonça Lima, vicprez. — 
leŭtenanto Miguel da Cunha Furtado, 1? sek.—- 
f ino Antoninha Barum, 2? sek. — s-ro José 
da Costa Carvalho, Ia kas. — s-ro Estevam 
Alves de Farias, 2? kas. — d-ro José Pedro 
Franz kaj oratoro—d-ro Alcides de Oliveira 
Carvalho. Ĝia konsilantaro konsistas el la jenaj 
personoj : d-ro Manoel Luiz Osorio, Julio Fer
reira, s-roj Mario Peiruque, Geraldo Cassal, 
Agenor Cornelio de Barros kaj José dos Santos 
Filho.

— Tiu laborema klubo efektivigis la 16an 
de Septembro, en la salono de la Publika Bi
blioteko, belege ornamita per fioroj kaj flagoj, 
tre interesan kaj ĉarman feston memorigan de 
la Unua Centjaro de la Brazila Sendependeco. 
Ĉeestis kelkaj fremdaj konsuloj kaj multaj 
aliaj gravaj personoj. Faris bonegan paroladon 
d-ro Bruno Lima, prezidanto de 1’klubo kaj 
direktoro de la Publika Biblioteko,
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Sekvigis balo, kiu daŭris ses horojn. Oni 
regalis la ^eestintojn per trinkaĵoj kaj doi- 
A A • caĵoj.

— La ĵurnaloj «A Opinião Publica» kaj 
«Diario Popular» sciigis sian legantaron pri 
tiu bela festo kaj tiu ĉi publikigis la tutan 
paroladon de d-ro Bruno Lima. Ambaŭ ĵurna
loj transskribis la Manifeston al la Tutmonda 
Instruistaro.

«Correio do Povo»trausskribis la artikolon 
de «O Imparcial» pri «La Centjarfestoj kaj 
Esperanto», kaj «Ultima Hora», la opinion de 
la franca prof. A. Aulard.

RIO DE JANEIRO — La 16an de Sep
tembro okazis speciala kunveno de B. L. E. 
por akcepti s-ron Nicacio^ Retamales, urbkon
silanto de Santiago de Ĉilio kaj portanto de 
salutletero de la «Ĉilia Esperantista Junularo» 
al la brazila esperantistaro, pri kiu ni detale 
parolas aliloke.

— La 4an de Julio trapasis nian ĉefurbon 
s-ro Eurico Legrand, oficiala delegito de 1’ re
gistaro de Urugvajo al la 14* Universala Kon
greso de Efperanto, kune kun sia edzino kaj 
gefiloj. Akompanis ilin dum ilia restado en 
Rio de Janeiro s-roj d-ro Nuno Baena kaj 
Couto Fernandes. S-ro Legrand ricevis la ko
mision esti la reprezentanto ĉe la Kongreso de 
Brazila Ligo Esperantista kaj de Brazila Klubo 
«Esperanto».Ĝis la reveno !

— La 15an de Julio okazis ĝenerala kun
sido de Brazila Klubo «Esperanto» por la ek
posedo de ĝia nova estraro. D-ro Nuno Baena, 
prezidanto, legis sian raporton kaj s-ro Ismael 
Gomes Braga, kasisto, prezentis bilancon de 
la financa movado dum la jaro 21—22.

— La 27an de Julio, en la salono de la 
«Komerca Akademio de Rio de Janeiro», kun 
la ĉeesto de pli al 300 lernantoj kaj aliaj per
sonoj, okazis la malfermo de kurso de Espe
ranto direktota de d-ro Carlos Domingues.

Prezidis la kunsidon d-ro Figueira de 
Meilo, vicprezidanto de la Akademio, kiu 
sciigis ke la prezidanto, d-ro Cândido Mendes 
de Almeida, pro malsano ne povis ĉeesti. Li 
sin gratulis kun la Akademio pro la starigo de 
kurso de internacia lingvo, kiu tre utila estas 
al la komerco kaj donis la parolon al d-ro Nuno 
Baena, prezidanto de «Brazila Klubo Espe
ranto», kiu faris belegan paroladon pri «Espe
ranto en la Komerco» ilustritan per interesaj 
bildoj. Por pruvi la belsonecon de la lingvo 
f-ino Maria Luiza Bocayuva bonege kaj entu
ziasme deklamis la poezion «Miraklo». Ke ŝi 
sukcesis,pruvas la varma aplaŭdado de la ĉees
tantaro,

Sidante ĉe la estrara tablo ĉeestis la aka
demiaj profesoroj d-roj Sergio Teixeira de 
Macedo kaj Raul Eloy dos Santos.

— La «Legio de 1’Fondintoj de la Nova 
Societo», okaze de la reinstalo de la Lernejo 
Frateco, organizis kunvenon, en kies programo 
estis paroladeto en Esperanto farita de ano de 
Laborista Esperantista Grupo.

«Nova Sociedade», organo de tiu Legio, 
publikigis, krom informoj pri la esperanta mo
vado, la 16 regulojn de la gramatiko de Espe
ranto.

— La grava ĵornalo «O Imparcial», publi
kigis, la lan de Aŭgusto, sur la unua paĝo 
artikolon pri «LaCentjarfestoj kaj Esperanto», 
en kiu ĝi atentigas sian legantaron pri la mul
tnombra korespondaĵo en Esparanto ricevita 
de la Aganta Komitato de la Internacia Eks
pozicio kaj aperigis grandan kliŝaĵon de la 
unua paĝo de la speciala numero de «Espe
ranto Triumfonta».

Kelkajn tagojn poste ĝi aperigis, ankaŭ 
sur la unua paĝo,alian artikolon sub la titolo: 
« Por la Universala Frateco — La 14* Univer
sala Kongreso de Esperanto » kun fotografaĵoj 
pri tiu kongreso. Poste alian artikolon pri 
«Esperanto en la Teatro».

— «Selecta», bela ĉiusemajna ilustrita 
revuo,transskribis kelkajn pecojn dela bonega 
parolado farita de d-ro Antonio C. de Arruda 
Beltrão en la Klubo de Inĝenieroj kaj aperigis 
la 16 regulojn de la gramatiko de Esperanto. 
Tiu ĉi artikolo estas ilustrita perla portreto de 
d-ro Beltrão, kiu ankaŭ aperis en la revuo 
«Fon-Fon».

— Kiel ĉefartikolon, nia malnova sami
deano kaj fama ĵurnalisto s-ro Medeiros e Al
buquerque publikigis bonegan artikolon pri la 
propono diskutota en la Ligo de Nacioj pri la 
enkonduko de Esperanto en la lernejoj.

— «O Propedêutico», organo de 1’Curso 
Propedêutico, direktata de d-ro Washington 
Garcia, aperigis diversajn informojn pri la 
lasttempa movado de Esperanto kaj disdonis, 
kiel suplementon,la Manifeston al la tutmonda 
Instruistaro.

— «Jornal do Commercio», la plej grava 
ĵurnalo en Brazilio, longe kaj tre favoris re
cenzis pri la parolado de d-ro A. Arruda Bel
trão en la Klubo de Inĝenieroj.

— «O Jornal» publikigis tradukon de ar
tikolo el «Litova Stelo» titolita «Litovio kaj 
ĝia ekonomia vivo».

— “O Trabalho” (La Laboro) publikigis 
sciigojn pri Esperanto.

A,C.  F,
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O Esperanto no Estrangeiro
INGLATERRA—Londres. De 2 a 6 de Junho ul

timo funccionou o 13° Congresso Esperantista Britâ
nico, com a assistência de 5S0 congressistas, entre 
os quaes representantes da Franca, dos Paizes Baixos 
e da Australia.

Das notáveis allocuçoes proferidas sobresahiu a 
do Snr. Ed. Privat,da qual destacamos o seguinte to- 
pico, digno de nota: «Não esperai que os governos 
façam tudo para vós, isto não lhe compete. Elles tem 
razão, mantendc-se cautelosos com respeito ao Espe
ranto. Toda reforma importante deve ser guiada 
por homens, que tudo exprimentaram, adquirindo 
inteira confiança da mesma. Mais tarde os gover
nos, verificando o facto, o auxiliarão pelo seu reco
nhecimento official. Não tenho direito de falar aqui 
officialmente, mas julgo poder affirmar que a Liga 
das Nações e os governos nos reconhecerão de boa 
vontade, se lhe apresentardes factos irrefutáveis, 
se continuardes a introduzir nas Escolas o Esperanto a 
titulo de experiencia, provando que elle progride com 
desassombro e proveito.”

A Liga Britânico, de Socialistas Esperantistas reen- 
cetou os seus trabalhos em animada sessão, realisada 
no Domingo de Pentecostes. O seo objectivo principal 
consiste em propagar o Esperanto entre o proletariado, 
na Inglaterra e em todo o mundo. A Liga propõe-se 
a crear grupos em toda parte e pede com insistencia a 
adhesão dos socialistas esperantistas, que podem diri
gir-se ao secretario Snr. Windermere, Avenue N. W. 
Sob os aŭspicios desta sociedade, um contigente de 
socialistas Esperantistas resolveo realisar uma de
monstração Abaixo a Guerra,” ntilisando o Espe
ranto, como instrumento linguístico internacional.

— Na Loja ‘‘Alberto da Bélgica” ( grande Oriente 
Belga), a 20 de Maio, a Sura. M. L. Blaise pronunciou 
eloquente discurso sobre “Esperanto e Fraternidade 
das Nações.” Foi convidada a repetir a sua elocução 
em outras Lojas.

— A 24 de Junho, na sessão da “União da Liga 
das Nações”, em Hyde Park, o Sr. Alvarez, hespa- 
nhol, fallou sobre a utilidade de uma lingua interna
cional na divulgação das idées da Liga das Nações em 
todo o mundo.

FRANÇA — Paris. O Pavilhão Esperantista da 
Feira Parisiense (Maio) obteve grande successc: foram 
vendidos 890 livros de ensino e propaganda, impressos 
avulsos instructivos e averbados novos adeptos.

A Sociedade Franceza propagandista do Esperan
ta discutiu o problema de uma organisação geral. Os 
Snrs. Decourt, Monnot e Warnier salientaram a idéa 
de federação e foi votada uma proposta para que a So
ciedade seja organisada por grupos federados.

Lyon - Em Maio, o Laborista Esp. Grupo orga- 
nisou bellissima festa com a presença de mais de 1000 
assistentes: fez-se propaganda do Esperanto entre so
cialistas e collecta monetaria em auxilio dos famintos 
da Russia.

Troyes— De 4 a 5 de Junho, funccionou o Con
gresso dos Esperantistas Francezes Revolucionarios, 
organisado pela «Liberiga Stelo».

Mai seika — Acaba de ser inaugurado nesta cida
de, — 43 Cours Joseph Thierry, a ^Esperanta Hejmo*, 
destinada para Centro dos Esperantistas residentes na 
localidade ou de passagem, e da propaganda regional. 
E’ a séde da delegacia de U.E.A. edo grupo Esperan
tista de Marselha; em grande salão acha-se installada 
a bibliotheca esperantista do grupo, onde os samidea* 

nos podem gratuitamente consultar livros e gazetas. 
«Esperanta Hjjmc» está diariamente franqueada ao 
publico. Nenhum Esperantista passando por Marselha 
deve esquivar-se de visital-a.

Villeneuve — St. Georges. No dia 16 de Julho foi 
inaugurada a rua Zamenhof. Falaram entre outros, os 
snrs. Leduc, prefeito, e H. Demoni, presidente da 
Liga «Para afastar a guerra».

HESPANHA — Barcelona. Na Escola das Indus
trias Chimicas da Universidade Industrial, sob a di
recção do Snr. Mons, foi inaugurado o Circulo Chimi
ca Esperantista. Ĝirona. O Grupo «Gerona Espero» 
elegeu a sua directoria. O Grupo «Studenta Juneco», 
do Seminario Episcopal realizou uma festa esperantis
ta religiosa com predica pelo Dr. J. Casanova, em es
peranto, depois da missa. Na séde do grupo houve 
sessão litteraria e concerto.

ITALIA — Genova. O laborioso e modelar «La
borista Giupo» realizou o seu almejado desejo: a pu
blicação da importante obra de G. Mazzini «Os deve
res do homem» vertida para o esperanto pelo Snr. 
Arabeno. — Padua. À «Internacia Specimenfoiro», 
fundada sob os aŭspicios da Camara Commercial, da 
Comuna e da Deputação Provincial, distribuiu uma 
circular e um regulamento em Esperanto, para divul
gar a superior importancia da instituição.

Roma — O jornal «Tribuna dei Ferro Vieri» faz 
effectiva propaganda entre a classe dos ferro-viários.

Sampierdarena. A Sociedade Esperantista loeal, 
em sessão solemne, rememorou a data anniversaria 
do saudoso Dr. L. L. Zamenhof. — Veneza. No salão 
do Conselho Commercial, perante avultada concur- 
rencia o Snr. Prefeito Vallenari, em eloquente e 
enthusiastica allocução, saudou o Grupo de Veneza, 
louvando-lhe a animadora actividada. Fez um publi
co compromisso de auxilial-o moral e materialmente.

O Prefeito de Milão Dr. Filippoti, esposa e filha 
visitaram o Grupo. Entre os Catholicos foi organiza
da a *E speranto Katolika Bondo Carolfi* visando ex
clusivamente a propaganda esperantista entre os ca
tholicos e a organisação em Veneza do 3° Congresso 
de Catholicos Italianos.

ALLEMANHA — O Professor Dietterle, director 
do Instituto Esperantista da Republica Germanica 
(LeipZ’g Schi — Seurnestr — 10) propoz a creação da 
^.Internacia Mondliteraturo* destinada a prover os 
cursos, as escolas e as horas de lazer, das melhores 
obras de outras nações, primeiramente sobre bellas le- 
ttras, traduzidas em Esperanto correcto. Para o es- 
tylo internacional e eliminação de naciismos, convém 
que sejam estrangeiras ; só serão acceitas obras de 
valor, julgadas pelos compatricios do traducion De
verá ser confiada a traducção a cidadão da nação a 
cuja litteratura pertença a obra. Deverá ser editada 
em um só volume o trabalho de um só author, e desig
nado pelo seu nome e não pelo do traduetor. A firma 
H rt & Sohn está disposta a editar a ^Internacia Mon- 
aliteraturo*, recompensando a traducção. Quem quizer 
participar da empreza annuncie o nome, declarando 
qual a traducção que deseja fazer.

7*rankfort — Sob a presidencia do Snr. Romain 
Rolland reuniu-se o 2° Congresso da ^.Sennacieca TuL 
monda Asocio* (S. A. T.) de 12 a 16 de Agosto. To
maram parte nos debates 220 delegados de 12 nações. 
S. A. T. visa eliminar o naciismo e fazer desenvoi- 
ver o espirito antinacionalista, por meio de constaa. 
tes communicações entre 03 seus membros; não é
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sociação politica, apenas Iueta para pôr a lingua uni
versal ao serviço da revolução proletaria. Assim como 
os commerciantes usam o Esperanto para seus nego
cios, o proletariado deve usal-o para o objectivo do 
mundo operario.

HUNGRIA — Budapest• Foi encerrado com en
cantadora festa e solemnidade, em 29 de Maio ultimo, 
o primeiro curso esperantista policial na escola da 
chefia de policia d’esta cidade; cursaram as aulas 13b 
alumnos. — Estava annunciado para Agosto ultimo o 
4- Congresso Esperantista Hungaro, em Miskolcz. Os 
principaes themas do programma CougreSsual erani: 
1—Estudo actual do Esperanto na Hungria. 2 — 
Reorganisação do movimento Esperantista na Hun
gria. 3— Introducção do Esperanto nas Escçlas. 4— 
Reunião de professores não esperantistas. 5 — Publi
cação de um periodico de propaganda em hungaro. 
6 —Creação de uma junta examinadora.

FINLANDIA. — Helsingfors* A 15 de Agosto 
foi encerrado o 14* Congresso Internacional Esperan
tista. Por proposta do Sr. Ed. Privat, vice-presiden
te, foi acceita por acclamação a indicação da cidade de 
Nuremberg, para séde do 15* Congresso Internacional. 
Entre as razões que militam em favor da preferencia 
d’esta cidade para a futura reunião, figuram o inolvi- 
davel nome de Einstein e os de outros primitivos es
perantistas; as primeiras brochuras eni esperanto e o 
jornal «La Esperantisto», cujas publicações vieram a 
lume n’essa velha cidade, illuminada por tradições 
respeitáveis e victorias.

LIVONIA — Para solemnisar o 35* ani
versario do Esperanto a «Riga Esp. Societo» realizou 
no dia 26 de Julho, uma reunião em que tomaram 
parte representantes de outros paizes.

RUMANIA—Bukarest. O «Instituto Economico 
Rumaico», importante factor da vida economica da 
Rumania, communicou á «Rumania Esperantista So
cieto» que elle resolveu aceitar o Esperanto como 
lingua official para sua correspondencia.

* TCHECO-SLOVAQUIA — Os esperantistas d’esta 
Republica effcctuaram, em 10 e 11 de Junho ultimo, 
o primeiro Congresso Nacional da lingua auxiliar, na 
tradicional cidade de Brno, centro das communicações 
do paiz. Cerca de 300 congressistas formaram a no
tável assembléa reunida na ilandadomo*,, séde do an
tigo e extincto parlamento de Moravia.

O Congresso organisado tomou deliberações prac- 
ticas, de grande utilidade para o movimento esperan
tista patrio e internacional.

JUGOSLAVIA — Zagreb, Os esperantistas d’esta 
cidade realisaram importante sessão solemne no salão 
da ^Drustvo Sv. Jeronima*. 300 circumstantes testemu
nharam a malleabilidade do Esperanto, na conversa
ção, no discurso, na poesia, na comedia, etc. Foi re
presentada o «Consilium Faculta tis» de Fredro, tra
ducção de Grabovski, com applausos geraes.

A Feira de Zagreb permittiu a Soe. Esperant, 
fazer uma exposição no recinto da mesma, e usar of fi
nalmente o Esperanto, de par com as demais linguas 
r‘° interesse daalludida feira.

ESTADOS UNIDOS — Philadelphia. Sob a di
recção do Snr. Shusterman será organisada uma or

chestra esperantista. O Snr. Barut Lumet, actor, dis
cípulo de Zamenhof, encarregou-se de organizar um 
grupo de actores para exhibiçÕes theatraes em espe
ranto.

Minne apolis-— Na Universidade de Minesota, o 
Dr. Lehinan Wendell fez tres conferencias em um 
mez, com projecções luminosas.

Montreal — Os proletários d’esta cidade que, na 
mór parte, não faliam inglez nem francez, resolveram 
fallar Esperanto.

Nova York— O Snr, D. A. Klagin em um ban
quete na ^Harmonio*, declarou que o Esperanto, d’ora 
avante, revestirá novo aspecto no mundo e ganhará 
grande impulso pela radiophonografia,pois o Snr. Ed. 
J. Nally, presidente dos serviços radiographicos dos 
Estados Unidos, em congressos de Paris, Londres, 
Italia e Allemanha, favoreceu o esperanto divulgan- 
dc-j aleni das fronteiras em discursos, cânticos, etc. 
Estão annunciadas conferencias sobre o Esperanto 
nas Estações de New York e Newark.

V. S.

Brazila Ligo Esperantista

a B. L. E.,Adherira II durante o cor
rente anno, o «Laborista Esperantista Grupo», 
do Rio de Janeiro, e as seguintes pessoas : 
Engenheiro Annibal Pinto de Souza, Paulo 
Fragoso, Antonio Monteiro, General J. M. 
Moreira Guimarães, Dr. Petrarclia de Mes
quita, socios do «Brazila Klubo Esperanto» ; 
José Nascimento, Raymundo P . Ferreira 
Cantão, Francisco Ramos, Eugenio Rio, Fran
cisco Almeida Junior, Miguel B. Capplinch, 
Levino Fanzéres, Joaquim Vargas, José Agos
tinho de Macedo e Dr. Eugenio A. Alves 
Mergulhão, do Rio de Janeiro ; Antonio Hol
landa, de Bonito—Pernambuco ; Dr. Oswaldo 
Vergara e Dr. Joaquim Antonio Ribeiro, de 
Porto Alegre— Rio Grande do Sid ; Antonio 
Polivka, de S. Paulo : engenheiro Fernando 
Paula Antunes, de Ferros — Minas Geraes ; 
professor Oscar Janzon, de S. João de Bõa 
Vista—S. Paulo ; Paulino Santiago e Pedro 
Lima, de Maceió—Alagoas ; João Camillo de 
Oliveira Torres, de Itabira de Matto Dentro— 
Minas Geraes ; Jósef Tadensz Stryjewski, da 
Polonia ; J. Muir, da Australia; T. Joshikawa, 
do Japão ; José Jeronymo do Nascimento, de 
Coritiba — Paraná ; Francisco Orestes Mor- 
ganti, de Ouro Fino — Minas Geraes ; Arsenio 
Moreira da Silva, Carlos Amoroso, professora 
Annitta Britto Amoroso, Luiz Ferreira de Cas
tro, Carlos Sepulveda Junior, Américo Emilio 
Varella, Oscar Barreira Alencar, Francisco 
de Borja Portellae Francisco Barreira Alencar, 
socios da «Esperanta Societo de Bahia», de 6". 
Salvador—Bahia.
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Novaj gazetoj ricevitaj

LA POLICISTO. Tutmonda nepolitika 
organo de la policistaro kaj de la ordo. Res
ponda redaktoro kaj eldonanto : Aŭgusto Ma- 
rich P. Hung. Reĝa Polica Ĉefinspektoro. 
Redakcio kaj administracio : Budapest^ IX. 
Ulloi ut 59. IV. 8. Hungarujo. Jarabono : 10 
sv. fr.

ESPERANTO-FILM. Aperas ĉiumonate. 
Administracio ; /5, rue de ia Petite Ourse. 
Anvers. Belgujo. Jarabono : 1 franko.

AŬSTRIA ESPERANTO-RAPORTO. 
Gi eliras almenaŭ 6-foje dum la jaro. Admi
nistracio kaj redakcio: Wien VI. Mollardgasse, 
55. Aŭstr ujo.

INTERNACIA PEDAGOGIA REVUO. 
(I. P. R.). Oficiala monata organo de Inter
nacia Asocio de Instruistoj . Redaktoro-Admi- 
nistranto : s rojan Jacobs. Boomsche Steenzveg 
444. Antzuerpen. Belgujo.

LA ESPERANTO - KOLEKTANTO . 
Sendependa, internacia gazeto por la interesoj 
de la kolektantoj de ĉiuspecaj esperantaĵoj. 
Aperas monate. Jara abono por ĉiuj landoj : 
1 svisa franko. Eldonejo : Jozefo Kocoŭrek, 
Wien, Arthaberplatz > g. Aŭstrujo. Redaktoro : 
P. Tarnov ; Dusseldorf, Poststrasse, 7 I, 
Germanujo.

LA FRANCE POSTALE ESPERAN
TISTE. Organe trimestriel de 1’Association 
Esperantiste du personel des P. T.
France et des colonies. Redaction : M. 
chelis di Rienzi, 20, avenue Reille, Paris 
Francujo.

T. de 
Mi- 

(.

Bibliografio
Ni ricevis kaj tre dankas :
INTERNACIA KONFERENCO PRI LA 

INSTRUO DE ESPERANTO EN LERNEJOJ 
kunveninta en la Sekretariejo de la Ligo de 
Nacioj, 18-20 Aprilo 1922. Resuma raporto. 
Aĉetebla en la Konstanta Sekretariejo de la 
Konferenco : Boulevard du Theatre 12, Ge
nève. Svisujo. Prezo : 0,50 fr. sv.

FIRST STEPS IN ESPERANTO. Facila 
lernolibro de Esperanto por infanoj kaj ko
mencantoj anglalingvaj ; verkita de Montagu 
G. Butler, Sekretario de la Brita Esperantista 
Asocio. Prezo : 9 pencoj ; fleksebla tolo, 1 
ŝilingo. Ricevebla ĉe la B. E. A., z/, Hart 
Streci London^ W. C. I. Tre rekomendinda.

SKIZO DE LA VIVO DE FAMA ASO
CIANO GEORGO WILLIAMS. 1821
Eldonita okaze de la centjarfesto de lia nas

1905.

• A • i • \ «
>
i

Ia ĉapitro : Proverboj el 23 
2? ĉapitro. Aforismoj. 3“

kiĝo. Eldona Fako de la Tutmonda Komitato 
de la Kristanaj Asocioj de Junaj Viroj. 3, rue 
Général Dufour. Genève. Svislando.

LA PAĜIO DE LREĜINO, de Eŭgeno 
Heltai kaj Emilo Makai. Tradukis kun per
meso de la aŭtoro d-ro Koloniano de Kalocsay. 
Rekomendita de la Esperantista Literatura 
Asocio. Vendas Paulo Balkányi, Budapest^ VI. 
Hajos n. 15, Hungarujo. Prezo : 1 respond
kupono.

EKZILO. Rememoroj de Aleksy Rzewsky. 
Kun permeso de la aŭtoro el pola lingvo es
perantigis Kazimierz Domoslawsky. N. 1 de 
la Laborista Biblioteko Esperanta. Eldonis 
Laborista Librejo. Warszaiva^ Wspòlna 17. 
Polujo. Prezo afranke : 0,50 sv. fr.

PENSEROJ. Unua kajero. Kompilis kaj 
tradukis Salo Grenkamp . Rekomendita de 
Esp. Literatura Asocio. Eldoneja: Oskar Zie- 
gler & Ko., Marktredzvitz, Germanujo. Prezo : 
6 M. Por altvaluta eksterlando 100 0/° altigo.

TRA LÁ MONDO. Internacia bonega 
legolibro. Kolektita kaj prilaborita de Paul 
Bennemann. 1? parto: Por komencantoj. Kun 
multaj bildoj kaj muziknotoj. 2a eldono (la 
unua eldono elĉerpiĝis en 4 monatoj). Enhavo: 
Antaŭparolo.
lingvoj. 2:.1 ĉapitro. Aforismoj. 3“ ĉapitro: 
Interesatoj el la vivo kaj sciencoj. 4a ĉapitro : 
Fabloj, fabeloj kaj rakontoj . 5 a ĉapitro : 
Ŝercaĵoj. 6a ĉapitro : Amuzaĵoj kaj kantoj por 
liberaj horoj. Eldonejo : Ferdinand Hirt & 
Sohn. Esperanto Fako. Leipzig. Salomonstrassc, 
15, Germanujo. Kartonita eldono — M 16.

ESPERANTA PROSPEKTO de la III 
Viena Internacia koiro (Aŭtun Foiro), kiu okazis 
10—18 de Septembro 1922.

UNUA LEGOLIBRETO (Rakontoj, fabe
loj kaj popol—legendoj) Universala Biblioteko 
n. 1. K. Bruggemann. Esperanto - Verlag 
Friedrich Ader. Dresden—A, 27. Germanujo. 
Prezo : 24 markoj.

VENEZIA kaj la XIII INTERNACIA 
ARTA EKSPOZICIO. Ununura numero publi
kigita de la Esperanta Grupo «L. L. Zame
nhof». Venezia (S. Luka 4.115). Italujo.

KOREKTO DE LA ERARAJ TRADU
KOJ en «Universala Vortaro» (kun aprobo da 
la Lingva Komitato. Franca parto. Esperantista 
Centra Oficejo. g 1. Rue de Clichy. Paris. ç.e. 
Francujo. Prezo : 50 centimoj.

BES—a ADRESARO de esperantistoj el 
ĉiuj landoj. 4a eldono. Jaro 1922—23. Eldonita j» 
de «Bohema Esperanto-Servo*, Moravany, Ĉe- 
^oslovakujo. Prezo : 1,50 fr. sv.
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D-RO L. L. ZAMENHOFA PORTRETO, 
aŭ originala pentrajo kaj sur belega papero 

A 

grando 25 x 32 cm.) Carma kaj necesa por 
iu esperantista domo, kurso, societo, grupo, 
mnvenego, kafejo, vera donaco al ĉiuj pro
gresemaj kursanoj. Sendas kontraŭ 4 francaj 
rankoj P. Hetrow, Berlim. Charlottenburg. 
ioethestr. 15. Germanujo.

Acham-se á venda, na Papelaria Confiança, 
Ie Alberto Silvares & Cia., á rua dos Andra- 
ias, 71, os seguintes livros em e sobre Es
peranto :

fundamento de Esperanto : Ekzercaro 
(A. L, Zamenhof)...........................

iarlo, facila legolibreto (E. Privat)... 
Aperanta Biblioteko Internacia. Eada 

volume................................................
mo per proverboj (Arthur Azevedo) 
isperauto, conferencia do Dr. Back

heuser ........................
1 Esperanto, conferencia do Dr. A. 

Beltrão...............................................
rammatica Elementar de Esperanto., 
'egolibreto................................................
Aperanta vortareto...............................
haves de Esperanto..............................
ão me fale nisto, comedia (Dr. Back

heuser) ...................... 
ana Stelaro, de Forgesito.....................

Pro Kio ? Internacia kriminal-romano 
(Argus)........................................

Da lastaj tagoj de Zamenhof kaj la 
funebra ceremonio..........................

lra la Mondo, internacia legolibro, 
kun ilustraĵoj...................................

Ba Struvelpetro (João Felpudo)...........
Puga Ĉapeto (Chapellinho vermelho)... 
Guia de Conversação (Tobias Leite)... 
La Malsanulo pro Imago (Moliére).. . 
Unuaj Esperantaj Satiroj.....................
Bildolibro sen bildoj (Andersen).........
Vintraj Fabeloj........................................
Humoraĵoj (Baucon)..............................
F ^azlibro por turistoj..............................

■ Vortaro Franca-Esperanta.....................
J Curso Commercial de Esperanto..........

Ca Evangelio de Sankta Mateo...........
Grammaire et Exercices.........................
Jolanto........................................................
Kiel oni fondas kaj organizas grupon ? 
Unua legolibreto (K. Brŭggemann).. 
Bildotabuloj por la instruado de Espe- 

peranto (Goldschmidt)...................
Fustinctivos esperantistas, l$500 e. ...

$500 
l$000

$800
16000

S500

$500
16500
$500
$300
$200

2$000
26000

2$000

2$000

2$000
4$000
$300

2$000
$800
$500

16000
16500
$400
$500

16000
26500
1S000
16800 
l$500
$800
$800

4S000
2$000

Korespondado

Volterra —
deziras interŝanĝi poŝt-

BRUNO COLIVICCHI
Tose ana. Italujo
markojn kun amerikaj esperantistoj kaj ilus
tritaj urbvidaĵojn nur belajn kaj bildflanke 
frankitajn kiel stampaĵojn.

S-RO HERM. REMERS, Louisenstr. 97, 
Dusseldoif, Germanujo, deziras interŝanĝi p. 
m., esp. gazetojn, librojn, k.c.

S-RO MANOEL SANTISO, Apartado, 
116, Santa Clara, Cuba, deziras interŝanĝi 
poŝtkartojn kun sudamerikanoj.

S RO ANÍBAL ANDRADE, Travessa S. 
Jeronymo, n. 11, Ale antara, Lisboa, Portugalio, 
deziras interŝanĝi poŝtkartojn.

S-RO MAJORO ARTUR PAŬKERT, 
Praha — Letná, Sládkova ul. 249, Tcheco^ 
Slovaquia, deziras interŝanĝi poŝtmarkojn.

S-RO DANIEL D’OLIVEIRA, Cabinda.
Congo Portuguez. Africa Occidentale deziras in
terkorespondado

• « *

Belaspekta
*• ‘-Pre-

BES-a Adresaro de Esperantistoj el ciuj 
landoj*, 4.a eid. (1922/23) enhavas ankaŭ 
protretojn de Esperantistoj, 
broŝuro, 86-pĝa, necesega por ĉiu !
zo : 2$400 (1.50 Fsv).—Prospekton sendas 
senpage la eldonanto: Bohema Esperanto- 
Servo,Moiavany (Boh. Ĉelioslovakujo.

Inĝ. Leopold Berger, Moravany (Boh.) 
Ĉeĥoslovakujo, interŝanĝas poŝtkartojn ilus
tritajn, poŝtmarkojn, esperantaĵojn, prefere 
kun ekstereŭropanoj.

IESPERANTAJ PRESLITEROJ . 12$000
PAPELARIA CONFIANÇA — Rua dos Andradas, 71

RIO DE JANEIRO
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BRAZILA ESPERANTISTO

tAnio per proverboj
Unuakta komedio de Arthur Azevedo

El la portugala lingvo tradukis

A. Couto Fernandes
Lingvkomitatano kaj prez. de B. L. E.

Prezo : 3 respondkuponoj
(1S000)

«Amuza komedieto, por grupaj festoj. 2 
viraj kaj 1 virina roloj. La verketo de la bra
zila teatra verkisto estas bonege tradukita en 
Esperanto. La tradukinto kiom eble plej uzis 
la proverbojn;el «Proverbaro Esperanta», de 
d-ro Zamenhof».

El *Belga Esperantisto* .
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Diagramo «dis la Esperantaj kunritalaj
vortoj

D-ro John W. Goctz kaj Odilio Pinto
r ' • É*»’ ’*

Tre interesa poŝtkarto aĉetebla ĉe Bra
zila Ligo Esperantista.

Prezo : 600 rs., aŭ 3 respondkuponoj.

AMA STELARO
Tradukaĵoj kaj originalaj )j de

LA FORGESITO
• « -s' U* fii Ç ii*'" .<

Prezo: 2$000 aŭ 4 frankoj (afrankite) 
Mendu ĝin al Brazila Ligo Esperantisto.

INTERNACIA EKSPOZICIO

memoriga de la Ia centjara datre
veno de ^Sendependeco 

de Brazilio
f

*

Rio de Janeiro

z

7 Septembro ĝis 31 Marto
1923

Petu prospektojn en Esperanto laŭ 

jena adreso :

la

f*

Commissão Executiva

do

Centenario da Independencia

Palacio Monroe
t

RIO DE JANEIRO
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LGIFZIG-A FOIRO 
La ĝenerala mtemaciaFoiro 

b de’ Germanujo
La urma kaj plej granda Foiro dela mondo- 

Same grava por eksp uzantoj kaj por aĉetantoj- 
*

Generala Specimenfoiro kun Foiroj 
por Tekniko leaj Konstrufako 
Aŭtuna Foiro lç22 dcla2ja de aŭgusto ĝis 

2a de septembro - *
Printempa Foiro 1923 dela 4a ĝis ioa de marto-

Informojn donas kaj aliĝojn akceptas laFoirojugo 
porla Specimenfoiroj en Leipzig .*
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